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“Internet: Taller de Control Parental” 
Dimarts, 22 de maig de 2012 - 20:00h 

 
Internet és un lloc ple d'oportunitats per als menors, on poden aprendre, comunicar-se 
o jugar. Però també hi ha alguns riscos i normes de seguretat que hem de conèixer per 
fer-ne un us responsable i evitar riscos. 
 
Xerrada adreçada especialment a mares i pares d’alumnes d’educació primària i ESO. 
 

Objectius del taller 
 
L’objectiu del taller és tenir recursos per entendre les xarxes socials i els perills que 
Internet pot causar als nostres fills. Veurem les eines que ens aporta Windows i el 
control parental dels antivirus per limitar l’accés a pàgines nocives per la seva educació. 
Entendre els perills de programes P2P com Ares o Emule. Donar eines que permetin 
gestionar Internet correctament i educar els nostres fills en el seu bon ús. 
 
També entrarem a les xarxes socials com Facebook per conèixer les seves polítiques de 
privacitat, configurar un perfil segur i aprendre a fer-ne un ús prudent. 
 
Continguts:  
 

1. Que és Internet. Facebook, myspace, twitter, tuenti 

2. Avantatges i desavantatges. Socialització o aïllament?  

3. Que es legal a Internet? Continguts nocius i continguts il·legals  

4. Perills a Internet. Vulneració de drets a les xarxes socials. 

5. Bons consells en l’ús d’Internet. 

6. Pràctiques de control parental. Recursos per famílies.  

 
El taller el donarà Oriol Blas, Diplomat Multimèdia i Programador web, professor del Punt 
Multimèdia de l’Ajuntament de Barcelona, expert en web 2.0, xarxes socials i ponent de 
xerrades sobre la seguretat d’Internet. 
 
 

Calendari: 
 
Dimarts, 22 de maig de 2012, a les 20:00 h. 
 
Lloc: Aula d’informàtica del Col·legi Claret de Sabadell. 
 
Les xerrades són gratuïtes, organitzades per l'Associació de Mares i Pares d’Alumnes del 
Col·legi Claret de Sabadell i obertes a tots els pares, professors i a la nostra comunitat 
educativa en general. 
 
 
Es podrà aparcar al pati de l’escola. 


